
ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN FITNESS STUDIO BONTE KRAAI
Artikel 1: Definities
Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:  Fitness 
studio Bonte Kraai evenals de diverse activiteiten die onder de 
naam Fitness studio Bonte Kraai worden aangeboden, alsmede 
de organisator van dit bewegingsconcept zijnde Stichting PBAZO 
gevestigd te Amsterdam (KvK nummer: 58159525). Instructeur: 
de door PBAZO aangewezen en gecertificeerde persoon die 
zorg draagt voor het beheer van fitness studio Bonte Kraai. 
Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 18 jaar en ouder, 
welke deelneemt aan activiteiten aangeboden in Fitness studio 
Bonte Kraai. FBK ledenpas: toegangspas voor de fitness studio 
Bonte Kraai. Pashouder: de natuurlijke persoon op wiens naam het 
lidmaatschap is geadministreerd.

Artikel 2: Aanmelding en Toegang
2.1  De aanmelding voor Fitness studio Bonte Kraai vindt plaats  

door: Het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereen-
komst, ingevuld en ondertekend aan te leveren tijdens het 
contactpunt van PBAZO. Daarbij moet ook een geldige 
kopie legitimatie worden ingeleverd. De contactpunten zijn 
bereikbaar op de volgende dagen, tijden en locaties: 
Buurthuis Gein maandag van 10.00-12.00 
Buurthuis Holendrecht dinsdag van 10:00- 12:00  
Buurthuis Bonte donderdag van 10.00-12.00 
Buurthuis Anansi vrijdag van 10.00-12.00

2.2 De administratiekosten € 1,- zijn bij inschrijving verschuldigd.
2.3  Stichting PBAZO is gerechtigd de aangeleverde gegevens te 

gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
2.4  Uitsluitend op vertoon van een geldige FBK ledenpas krijgt 

men toegang tot de fitness studio Bonte Kraai
2.5  Uitsluitend bij aanwezigheid van een instructeur van Fitness 

studio Bonte Kraai kan gebruik worden gemaakt van de 
faciliteiten van Fitness studio Bonte Kraai.

2.5  Met een geldige FBK ledenpas is het lid gerechtigd om binnen 
openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Fitness 
studio Bonte Kraai, mits het maximale aantal gebruikers van 10 
personen daarbij niet overschreden wordt. In dit laatste geval 
is toegang tot de fitnessruimte Bonte Kraai alleen mogelijk op 
een door de op dat moment aanwezige instructeur aangegeven 
tijdstip. 

Artikel 3: de fitnessruimte Bonte Kraai ledenpas
3.1  FBK ledenpas blijft te allen tijde eigendom van Stichting 

PBAZO.
3.2  De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik 

en/of misbruik van de FBK ledenpas
3.3  Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van 

de FBK ledenpas dient de pashouder dit per email  te melden 
bij info@pbazo.nl, waarna de pas wordt geblokkeerd voor 
toegang. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- 
worden verkregen bij een van de contactpunten van Stichting 
PBAZO (zie punt 2.1)

Artikel 4: de openingstijden
4.1  Fitness studio Bonte Kraai behoudt zich het recht voor om de 

openingstijden te wijzigen.
4.2  Op officiële en erkende feestdagen is Fitness Studio Bonte 

Kraai gerechtigd gesloten te zijn.
4.3  Fitness Studio Bonte Kraai is gerechtigd de ruimte voor 

reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 

Artikel 5: Huisregels
5.1  De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de 

huisregels en de algemene voorwaarden van Fitness studio 
Bonte Kraai en hiernaar te handelen.

5.2  Fitness studio Bonte Kraai hanteert de volgende huisregels: 
a. De aanwijzingen van de instructeur dienen te allen tijde strikt  
    opgevolgd te worden 
b. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon    
    meegenomen worden in de sportruimten 
c. Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van  
    verboden middelen is ten strengste verboden 
d. Dieren zijn niet toegestaan 
e. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan  
    zonder toestemming van Stichting PBAZO 

f.  Voor het opbergen van persoonlijke eigendommen wordt  
    gebruik gemaakt van de lockers 
e. Het is niet toegestaan persoonlijke eigendommen achter te  
    laten in de lockers.  
g. Fitness Studio Bonte Kraai behoudt zich het recht om lockers  
    na sluitingstijd te legen en persoonlijke eigendommen te  
    verwijderen. 
h. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht 
i.  Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en  
    gepaste sportkledij te dragen 
j.  Gebruik van de aanwezige fitnessapparatuur is alleen  
    toegestaan voor de daarvoor bestemde doeleinden 
k. Het is verplicht om de fitnessapparatuur na gebruik te  
    reinigen met de daarvoor aanwezige middelen. 
l.  Het is verplicht om alle gebruikte materialen na gebruik  
    terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen 
m.Het is niet toegestaan om fitnessapparatuur onnodig bezet  
    te houden 
n. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd 
o. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de fitnessruimte  
    worden niet getolereerd 
p. Indien noodzakelijk wordt bij niet getolereerd gedrag de  
    toegang tot Fitness Studio Bonte Kraai ontzegd en/ of het  
    FBK lidmaatschap beëindigd  
q. Bij ernstige overtreding van de huisregels doen wij aangifte  
    bij de politie.

Artikel 6: aansprakelijkheid
6.1  Het gebruik maken van de toestellen, het volgen van een 

programma van welke aard ook, bij Fitness Studio Bonte Kraai, 
is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

6.2  Zowel Stichting PBAZO als haar medewerkers aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële 
schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of 
derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

6.3  Stichting PBAZO als haar medewerkers aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van de deelnemer en/of derde.

6.4  De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
eigendommen van Fitness studio Bonte Kraai, indien deze 
schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

Artikel 7: Algemene Voorwaarden,  
Toepasselijk Recht en Forumkeuze
7.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 
Fitness Studio Bonte Kraai/Stichting PBAZO aangegaan, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de 
overeenkomst tussen een deelnemer en Stichting PBAZO, zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
7.3 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene 
voorwaarden en de huisregels van Fitness studio Bonte Kraai te 
kennen en te accepteren, opdat deze algemene voorwaarden 
één geheel vormen met het inschrijfformulier als bedoelt in 
artikel 2 van deze algemene voorwaarden en daardoor samen de 
overeenkomst vormen.
7.4 Stichting PBAZO/ Fitness studio Bonte Kraai is gerechtigd de 
huisregels en de algemene voorwaarde te wijzigen. Gewijzigde 
huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene 
voorwaarden gelden voor nieuwe leden. 

Voor het laatst herzien op 11 februari 2016 te Amsterdam. 


